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1.) Beszámoló a 20l6. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Bendola Családsegítő Szolgálat)
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását,
jogszabály alapján 2003. december 31.-től kezdődően a Bendola Humán Szolgáltatóval kötött
szerződés alapján biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás a törvény előírásait betartva, önálló szakmai
egységként tevékenykedik. A gyermekjóléti munkát egyetemi szociálpolitikusi, pszichológusi
oklevéllel rendelkező végzi. A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a
szolgáltatást a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése valamint a családból kiemelt gyermek
visszahelyezése tevékenységek megszervezésével, működtetésével kell biztosítani. A
családgondozóknak a családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával kell teljesíteniük.
Értékelik a gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben rögzítik.
Községünkben 2016. évben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 1 fő, a több féléven át
tartó (sokproblémás) esetek száma 1 fő, védelembe vett gyermekek száma 1 fő. Az elmúlt években
szerencsére nem volt szükség átmeneti nevelésbe vétel, ill. ideiglenes hatályú elhelyezés
kezdeményezésére, ezért fenti feladatok ellátására nem volt igény. Összességében elmondható hogy a
gyermekek helyzete a településünkön az országos átlagnál jobbnak mondható. A tanulmányi
kötelezettségét elmulasztó gyermekek száma alacsony szinten maradt (1fő). 1 család illetve 1
gyermek esetében sürgős pszichológiai és meditációs beavatkozásra volt szükség.
A képviselő-testület a családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
2.) Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Minden gyermeknek joga van a megfelelő
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról évente átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést
meg kell küldeni a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére is. A gyermekek védelmét
biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a törvény a helyi önkormányzat képviselő-testületére, a
jegyzőre, a városi és megyei gyámhivatalokra telepítette. A törvényben kapott felhatalmazás alapján
Királyszentistván Község Önkormányzata az 2/2015. (II.27.) számú, „A szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról” szóló rendeletében szabályozta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátását. Királyszentistván község állandó népessége 2016. december 31-i adatok szerint
524 fő, ebből a 0-18 éves korúak száma 111 fő, a 19-40 éves korúk száma 173 fő, a 41-65 éves
korúak száma 187 fő, a 66 év felettiek száma 53 fő. A községben élő nagycsaládosok száma 11, s
ezekben a családokban összesen 38 gyermeket nevelnek. Az elmúlt évben a halálozások száma 3
míg a születések száma 4 volt.
Önkormányzatunk nem tart fenn önálló iskolát és óvodát. A királyszentistváni gyerekek részére
kötelező felvételt biztosító, világnézetileg semleges oktatást nyújtó intézmény a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola, míg a nem állami fenntartó által kötelező felvételt biztosító iskola a Litéri

Református Általános Iskola. Óvodai ellátás tekintetében 2013. június 30-ig intézményfenntartói
megállapodás alapján, azt követően Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Társuláson keresztül a litéri
Csivitelő Napközi Otthonos Bölcsőde és Óvoda fogadja a királyszentistváni gyerekeket. Az iskolába,
illetve óvodába járást iskolabusz járat segíti.
Az elmúlt évben 8 gyermek járt óvodába, 33 fő általános-, valamint 21 fő középiskolába. Az
egyetemisták, főiskolások száma 6 fő volt. A 2006. január 1. napjától bevezetésre került rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a település önkormányzatának jegyzője állapítja
meg. A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ne kerüljenek ki
családjukból, a szülők képesek legyenek saját otthonukban nevelni gyermekeiket.
Önkormányzatunknál 2016. augusztus 1-én 5 gyermek, november 1-én szintén 5 gyermek részesült
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Azon gyermekek, akik részére 2016. évben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény került megállapításra 1 családban nevelkednek. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény jogcím alatt 2016. évben 58.000,- Ft került kifizetésre Erzsébet
utalvány formájában.
Az irányadó jogszabály a szünidei gyermekétkeztetés ellátási formájáról is rendelkezik. A szünidei
étkeztetésre a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, Királyszentistván községben lakóhellyel rendelkező gyermekek
jogosultak. A tájékoztatás kiküldését követően 2016. évben csak a nyári szünetre érkezett igény a
gyermekétkeztetés biztosítása iránt. Négy gyermek részére (ebből 1 fő óvodás) biztosította az
Önkormányzat a szünidei étkeztetést: 3 fő esetében minden munkanapon, míg 1 fő esetében az
óvodai szünidő idejére (15 napra). A nyári szünidei gyermekétkeztetésre 2016. évben 112.395,- Ft-ot
fizetett ki az Önkormányzat.
Önkormányzatunk 34/2016. (V.24.) sz. Kkt. határozatával döntött arról, hogy a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő óvodába, általános iskolába, középiskolába és főiskolára, egyetemre nappali tagozatra
járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési támogatásban részesíti. A támogatásra 680.000,- Ft került
kifizetésre. Az elmúlt évben is beléptünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe,
melynek keretében 3 fő részére január és augusztus hónapban 75.000-75.000 Ft, összesen 150.000,Ft ösztöndíj került kifizetésre. Az Arany János Tehetséggondozó programban négy királyszentistváni
gyermek vesz részt, 2 fő részére 2016. évben 100.000,- Ft ösztöndíj került folyósításra.
Fenti támogatások mindenképpen a település önkormányzatának gyermekbarát politikáját és
szociális érzékenységét mutatják. A költségvetés tervezésekor Önkormányzatunk különös gondot
fordított és fordít a jövőben is arra, hogy a gyermekek és szociálisan rászorulók támogatására a
megfelelő anyagi forrásrendelkezésre álljon.
Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta.

3.) A 2016. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
Jogszabály értelmében a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell előterjeszteni a belsőellenőrzésről
készült beszámolót. Az ellenőrzés az önkormányzat pénzügyi-számviteli feladatellátását a vizsgált
területeken a jogszabályoknak megfelelőnek találta, jogellenes magatartás miatt intézkedések
megfogalmazására nem került sor.
A képviselő-testület a 2016. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4.) Az Önkormányzat Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata
Királyszentistván Község Önkormányzatának képviselő-testülete határozattal fogadta el az
esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító, 5 évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, melyet a hatályos jogszabályban szereplő előírásnak megfelelően
kétévente szükséges áttekinteni, illetve felülvizsgálni. A program helyzetelemzésből és intézkedési
tervből áll. A helyzetelemzés során meghatározásra kell, hogy kerüljön a településen élő hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok teljes lakossághoz viszonyított mutatói, továbbá a település
esélyegyenlőtlenségi problémái. Településünkön mivel a demográfiai mutatókban jelentős változás
nem következett be, így nem volt indokolt új feladatok megfogalmazása, így a program
felülvizsgálata jelenleg nem szükséges ezért a képviselő-testület egyhangúlag a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyta..

5) Döntés tanévkezdési támogatásról
Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta mindig fontosnak tartotta, hogy a gyerekek
tanuljanak. A családokra a tanévkezdés minden évben jelentős terheket ró, ezért az Önkormányzat
igyekszik támogatni a rászoruló családokat. A költségvetésben – a szociális rendelettel összhangban
– az idei évben szerényebb összeg került tervezésre a tanévkezdéshez kapcsolódó települési
támogatásra. A 2016. novemberi szociális rendelet módosítást követően a jogosultak köre szűkítésre
került.
Az önkormányzat tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt azoknak a településen
életvitelszerűen élő, a tárgyév június 30. napján lakóhellyel rendelkező általános iskola felső
tagozatába és középiskolába járó tanulóknak, valamint felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. (85.500,- Ft-ot)
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017. évi szociális segélykeret terhére 10.000
Ft/fő tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatásban részesíti a jogosultakat. A kérelmek 2017.
július 24-25-e között nyújthatók be. A kifizetés időpontja 2017. augusztus 8-a.
A képviselő-testület egyhangúlag döntött a pótkifizetés időpontjáról is, a következők szerint:
A pótkifizetésre a kérelmek 2017. szeptember 19-20-a között nyújthatók be, melynek kifizetés
időpontja 2017. szeptember 27-e.
Felhívom az érintettek figyelmét a felhívásban szereplő időpontok betartására valamint a kifizetés
feltételeire is. A 2017. szeptember 20. napja után érkező kérelmek egyedileg sem kerülnek
befogadásra, továbbá a felhívásban szereplő feltételek nem teljesülése esetén a kérelmek elutasításra
kerülnek.
6.) A Viziközmű-rendszer biztonságával kapcsolatos megállapodás előzetes megvitatása
A viziközmű-rendszer biztonságos üzemeltetése miatt szükséges megállapodást kötni, melyben
rögzíteni szükséges a tulajdonosok képviselőjét, illetve a tulajdonosi arányokat. Képviselő-testület
megtárgyalta a víziközmű rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodás
tervezetét, és egyhangúlag úgy határozott, hogy az ivóvíz-ellátó víziközmű-rendszer ellátásért
felelőseinek képviseletét a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat, azaz Berhida
Város Önkormányzata lássa el a jövőben.
7.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. A
támogatást a Veszprém Mentőállomás mentőautóinak felszereltség bővítéséhez, LIFEPAK-1000
defibrillátor, újraélesztő, valamint húzósín beszerzéséhez igényelte az Alapítvány.
A kérelmet a képviselő-testület egyhangúlag támogatta és 10.000,- Ft támogatási összegben hagyta
jóvá.
2017. május 31-én Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Litér
Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közös testületi ülést tartott
Napirendi pontok
1.) Fogorvosi ellátás
1.) Fogorvosi ellátás
Mindenki számára ismert, hogy Litér Község, valamint Királyszentistván Község
Önkormányzatának képviselő-testületei felhívást tettek közzé a tavalyi évben fogorvosok részére
területi ellátási kötelezettség (gyermekfogászat, iskolafogászat, ifjúsági fogászat, valamint a felnőtt
korú lakosság fogászati alapellátása) vállalására. A praxisjogot senki nem kívánta megvásárolni, ezért
helyettesítési szerződést kötöttünk a White Crystal-Dent Kft-vel. Ők a helyettesítést 2017. január 1.
napjától, 2017. június 30. napjáig, határozott időtartamra vállalták. A helyettesítés ideje jövő
hónapban lejár. Előzetes egyeztetések alapján Dr. Rácz Mariann, a White Crystal-Dent Kft
képviselője csak, mint helyettes kívánja a gyermekfogászati, iskolafogászati, valamint az ifjúsági és a
felnőtt korú lakosság számára a fogászati alapellátását biztosítani. A praxisjogot nem kívánja
megvásárolni. A jövőre való tekintettel önkormányzatainknak három alternatíva áll rendelkezésére,
ahhoz, önkormányzataink eleget tegyenek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.

törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontjának, mely szerint az önkormányzat kötelezettséggel rendelkezik
közigazgatási területén, fogorvosi alapellátás biztosítására.
Önkormányzataink több lehetőséget megvizsgálva egyhangúlag úgy döntöttek, hogy – előzetes
szakértői vélemény alapján – a fogászati rendelő eszközeit a költségek 27 % és 73 %-os felosztása
mellett megvásárolják, s ezzel is biztosítják - 2017. november 30. napjáig meghosszabítva az ellátást.
Más Hírek:
1.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Benkő Zorkát. Gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk az újszülött babának és szüleiknek!
2.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy Királyszentistvánon a közterületek tisztántartását a
6/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Felhívom a lakók figyelmét arra, hogy a rendeletben a közterületek tisztántartásáról szóló része
nem új keletű, eddig is szabályozva volt, - bár sokan nem ismerték, és abba a tévedésbe estek,
hogy a közterületeken a hólapátolás, a fűnyírás és a járdákról a levágott fű, eldobott
cigarettacsikk, stb. összeseprése az Önkormányzat feladata. A rendeletben továbbra is
változatlanul szabályozva van, hogy mindenki köteles a portája előtt a járdát lesöpörni, és a
közterületet rendben tartani.
Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy tiszta, gondozott életteret
biztosítson lakosai számára, ám ehhez a lakók támogatása is szükséges. A már említett rendelet
alapján minden királyszentistváni lakos köteles tehát a tiszta, rendezett környezet érdekében, az
ingatlana előtt (amennyiben sarok telken lakik, akkor oldalt is) rendet tartani: levágni a füvet,
tisztántartani a járdát).
Kérem a tisztelt királyszentistváni lakókat, 2017. június 20-ig a fent említettek
végrehajtására továbbá a közlekedést akadályozó, kihajló növények megmetszésére,
ugyanis ellenkező esetben Önkormányzatunk kénytelen lesz megkezdeni a szükséges
hatósági eljárásokat az érintett ingatlantulajdonosokkal szemben.
3.) Az Önkormányzatunk és a település asszonyai, hölgyei, lányai május 13-án rendezték meg a már
hagyományos Férfinapi ünnepséget. Az ünnepség oldott, családias hangulatban zajlott.
Köszönjük a segítők, a tombolatárgy felajánlók önzetlen segítségét.
4.) Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném megköszönni a
Gyereknapon résztvevő királyszentistváni állampolgároknak az aktív részvételüket, az egész
napos helytállásukat valamint az egyéb tárgyi felajánlásokat, és mindenkinek, aki valamilyen
formában segítette munkánkat a rendezvény még színvonalasabb megtartásához.
5.) Tájékoztatom továbbá a lakókat, hogy 2017. június 20-án a település egész területén
gázszünet lesz.
6.) Kérem továbbra is a tisztelt Lakosságot, hogy hulladékelszállítás napján a kihelyezett
hulladékgyűjtő edényzetek lezárt tetővel kerüljenek kihelyezésre, hogy a szél ne tudja kifújni a
papír és műanyag hulladékot.
7.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Hivatalban megtekinthetők,
vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2017. június 10.
Kőszegi Ilona
Királyszentistván Község Önkormányzatának
Polgármestere

